نمایشگاه کار فردوسی؛  01و  00اردیبهشت

با توجه به نامگذاری سال پیش رو با عنوان "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی و به
مناسبت هفته جهانی کار و کارگر ،انجمن علمی توسعه مهارت های شغلی دانشگاه فردوسی با همکاری باشگاه دانشگاهی
خانه صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان رضوی برگزار مینماید" :نخستین نمایشگاه کار فردوسی" در تاریخ  9الی 21
اردیبهشت ماه در دانشگاه فردوسی برگزار میشود .امروزه با استفاده از آموزه های جهانی به وضوح ضرورت دارد اقتصاد و
بازار کار کشور توجه ویژه ای به نیروی انسانی داشته باشد تا زمینه برای خلاقیت تولید محصول یا ارائه خدمتی جدید به
مردم فراهم گردد و دراین مسیر سطح خدمات رسانی به جامعه ارتقاء یابد .یکی از وظائف اصلی بخش ارتباط دانشگاه با
صنعت که بهتر است آن را بخش ارتباط دانشگاه با فضای کسب و کار جامعه بنامیم این است که پروژه ای با هدف روشهای
جدید اطلاع رسانی نیازهای محیط های کار و اجتماع به دانشجویان و فارغ التحصیلان تعریف گردد ،ضمنا لازم است
شرایطی فراهم شود تا کارآفرینان کشور شناسائی شده و با استفاده از مدلهای پیشنهادی شرایط توسعه فضای کسب و کار
را در کشور فراهم نمائیم .نمایشگاه کار ،رویدادی است که تعداد زیادی از جویندگان کار و شرکت ها بمنظور تبادل اطلاعات
در رابطه با مشاغل مورد نیاز و معرفی شرکت هایشان در آن ،بصورت فصلی و یا سالیانه برگزار می گردد که می توان از آن
بعنوان نمایشگاه فرصت های شغلی یاد کرد بنحوی که فرصت های فراوان کاری و کارآفرینی در اکثر زمینه های تحصیلی
برای دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان ارائه می شود .اینگونه نمایشگاهها فرصت مناسبی را برای شرکت ها و سازمان ها
فراهم می آورد تا با تعداد زیادی از نیروهای جویای کار ملاقات کرده و در یک فضای رقابتی نسبت به جذب نفرات مورد
نظر خویش اقدام نمایند  .مواردی از قبیل رویارویی مستقیم صنعت و دانشگاه ،معرفی کارفرمایان و کارآفرینان موفق جامعه
درقالب شرکت های کارآفرین ،معرفی سازمانها وادارات مرتبط و نیمه مرتبط با رشته تحصیلی ،شناسایی علایق واستعدادها
و خودشناسی شغل ،آشنایی با انتظارات و مهارتهای مورد نیاز کارفرمایان ،آشنا شدن دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان با
طیف متنوع مهارتهای شغلی ،امکان جذب نیرو و کارآموز برای شرکت ها ،برپایی کارگاههای آموزشی کار و کارآفرینی و ...
از اهداف برگزاری این نمایشگاه میباشد .سابقه برگزاری این نمایشگاه برای نخستین بار به سال  2991در دانشگاه صنعتی
شریف برمیگردد و تاکنون  7نمایشگاه از این قبیل برگزار گردیده است .مدعوین این نمایشگاه تعدادی از شرکت های نمونه
در حوزه های مختلف صنعت استان ،دانشگاه ها و آموزشگاه ها ،وبرخی از نهاد های دولتی استان و...؛ و مخاطبان نمایشگاه
تمامی دانشجویان ،اساتید ،فارغ التحصیلان ،تمامی شرکت های صنعتی و دانش بنیان ،برخی نهاد های دولتی و ...میباشند.
برنامه های جنبی نمایشگاه کار شامل رونمایی از سامانه هوشمند تناسب سنجی شغلی انجمن توسعه مهارت های شغلی
دانشگاه فردوسی ،JOBSWAYبرگزاری پنل های تخصصی حل مشکلات شرکت ها با مشارکت تیم های استارتاپی ،برگزاری
جلسات مشاوره شغلی با رویکرد شناخت و توسعه مهارت های نرم ،برگزاری پنل های تخصصی با محوریت مهارت افزایی
شغلی ،برگزاری کارگاه های آموزشی با رویکرد شغلی میباشد .دبیرخانه این همایش در دفتر باشگاه دانشگاهی خانه صنعت
معدن و تجارت  ،واقع در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی بوده شماره تماس دبیرخانه  3290018279میباشد .جهت
کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت نمایشگاه  WWW.JOBSWAY.IRمراجعه فرمایید.

